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A „Haromszéki háziípar-egylet" és a „sepsiszentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.
Kelet-Bumélia.
Már csaki-t ke\ér> idő van hátra s elmondhatjuk nemsokára - irja a , Hon« — hogy
a berlini szerződés teljesen életbelépett s minden pontjában végre van haj va, Különösen a
mi Kelet-Ruméliát illeti, melyben beláthatlan
végű bonyodalmak és zavarok kezdtek lábra
kapni, melyek a keleti kérdést újra napi rendre
tűzni fenyegetőztek, szép haladást tett a berlini szerződés végiehajtásának ü g y e .
Mint a távíró jelenti, a szultán jóvc.hag) ta
a nemzetközi bizottság által Kelet-Rumélia számára kidolgozott statútumot; a kormányzóvá
kinevezett. Aleko pasa, kinek ez állásra történt
kineveztetéséhez a hatalmak is már beleegyezésüket adták, jövő szombaton foglalja el állását a tartományi székvárosban, Philippopolban;
a szultán kinevezte már a ruméliai milicia és
csendőrség főnökét is Vitális ezredes személyében. Stolypin tábornok kivonul Phiippopolból
s a muszka tisztviseiőket bensziilöttekkel helyetesiti, hogy mire Aleko pasa megérkezik a tartományba, ne találjon a közigazgatás különböző p deain muszka elemeket ; a muszka csapatok sciúiyen folytatják utjokat Oroszország
felé s Kelet-Rumélia bolgárai a cár ukáza és
proklamációja, meg magának Dondukoff hgnek
önmagát demen'irozó azon ujabb nyilatkozata
által, hogy „a cár most békét akar,« teljesen
meg vannak puhitva s mert jobbat nem tehet
nek, hagyják megvirradni az uj aerát. Tehát
nyomról-nyomra mindenütt és mindegyre hátrál Európa keletén az, a mi muszka és tért
enged annak, a mi európai határozati és nemzetközi megállapodás
Mind az, a mi most Kelet-Ruméliában ké
szülőben van, rövid szavakkal annyit jelent, hogy
most fceriil vissza Kelet Rumélia a szultán fenlíatósága alá, bár az előbbihez képest változott formájú viszonyban, du lényegileg mégis
oda vissza kerül.
Ez egyik legnagyobb vívmánya a berlini
szerződésnek. Volt idő, mikor, látva a muszka
intrigákal, izgatásokat s a kitört lázadásokat,
kételkedtünk a berlini szerződés ide vonatkozó
határozatainak keresztülvitelében, de most már
Andrássy gr. erőfeszítései és erélye folytán eln ondhatjuk, hogy ebben is győzött a berlini
szerződés a muszka velleitások fölött. Még pedig fényesen.
Beaconsfield lord szava'ra nálunk bizonyára
mindenki pártkülönbség nélkül nagy súlyt fektet, elannyira, hogy pl. a magyar ellenzék, ha
kormányunk, vagy Andrássy gr. mondaná ugyan
azt, mit az angol kormányelnök mond, nem
venné ugy figyelembe.
Tehát hallgassa meg, mit mondott Beaconsfield lord az angol felsőházban tartott beszédében Kelet-Ruméliáról: „A berlini szerződés á tal a szultán katonai és politikai tekintélye megszilárdít tátott Kelet-Ruméliában; nem
csak joga van a Balkán-hegyláncot megtartani
s a Fekete tengernek egy nevezetes kikötőjét
megszállni, de bár Ruméliának autonomiája lesz
a/, összes politikai és katonai hatóság biztosítva
lett a szultán számára az által, hogy a katona
tiszteket s a rendőrség tisztjeit a szultán nevezi ki s azok neki fogadnak hűséget "
•Nem magyar kormány s nem Andrássy gr.
tünteti fel igy a berlini szerződés ide vágó határozatait, hanem az angol kormányelnök sigy
tán más színben fogják látni ellenzéki lapjaink
a berlini szerződés által alkotott uj helyzetet
mint nézték eddig.
Miután itt hivatkozánk Beaconsfield beszédére nem tehetiük. ho?v epvuttal ne reflek-

táljunk egyik habarék lap azon neki vadult vádjaira, hogy Andrássy gróf koncessiót tett a
muszkának, mert beleegyezett abba, hogy az
orosz csapatok Kelet-Ruméliából aug. 3-ikáig
vonuljanak 1 i, holott, pedig a habarék lap oktalan okoskoeása szerint már május 3-án véget
kellett volna érni az orosz okkupációnak. íme
mit mondott erre nézve a felsőházban tartott
szónoklatában Beaconsfield lord, ki tán elég
authentikus tekintély lesz a habarék lap előtt:
En a berlini szerződés 22. cikkelyét épen
abban az értekemben magyarázom, mint az
orósz kormány s én és nemes barátom, Salisburi lord, kik részt vettünk eme tárgyalásokban, soha sem tértünk el nézeteinkben egymástól, kivéve ezt az egyetlen pontotMiután az okkupációra nézve 9 hónap engedtetett, én ezt ugy fogtam fel, hogy a kivonulásnak a 9 hó végén kell kezdődnie. Ha
az lett volna cél, hogy a kivonu'ás a 9 hónap
letelte előtt vegye kezdetét, akkor az okkupáció időtartama aránylag megszorittatott volna. A mint mojt a dolgok állanak, a kivonulás
május 3-án kellett hogy kezdetét vegye."
És hogy csakugyan május 3-án vette kezdetét az orosz csapatok kivonu'ása, hogy lehetővé tétetett még most Alekó pasának kinevezletése és állásának elfoglalása: ebben az érdem o r oszlánrésze bizonyosan Andrássy grófot
i leti meg. Hanem hát a habarék lap elég gonosz vagy buta az hirdetni inég ; s, hogy Andrássy concessiót tett Oroszországnak az okkupáció időtartama tekintetében ; az az And'ássy
ki a berlini szerződés idevonatkozó cikkének
magyarázatában sokkal szigorúbb volt és sokkal tovább ment mint maga az ellenzékünknél
is, különben méltán oly nagy tekintélynek örvendő angol kormányelnök
Elég az hozza, hogy most már a dolgok
uj rendje meghonosul KeletRuniéliában is;ntég
csak pár hét. s az egész európai kelet- magára
fogja ölteni azt az alakot, melyet nem Oroszország, hanem nyugoii Európa akart és állapított meg.
* Tisza Kálmán miniszterelnök, Péchy közlekedési és br. Kemény kereskedelmi miniszterek
a zágrábi és bródi kereskedelmi kamaráknak több
tagból álló küldöttségégét 21-én fogadták, mely a
bródi vaspálya-hidépitkezés tárgyában jelent meg.
A küldöttség egy emlékiratott nyújtott át, melyben panaszolják, hogy Horvátország kereskedelmi
ügyei elhanyagoltainak és hogy a bródi Száva Ilid
alacsony volta miatt a közlekedés telyesen fennakadt.
A miniszterek kijelentették, hogy ők tudomást nyerve az ügyről, már korábban fontosságához mérten megfelelően méltatták e kérdést, s nem
fogják elmulasztani beható vizsgálat után a kellő
lépéseket megtenni. A küldöttség innen Bécsbe
megy, hogy a közös hadügyminiszternél, s végül
ő Felségénél is kihallgatást nyerjen.
A képviselőházi véderő bizottság máj. 19-én
tartott ülésében tárgyalás alá vette a sorkatona
ságnak, tengerészeinek éz honvédségnek beszállásolásából keletkező teher arányosabb felosztása
céljából a me.^yék által kivethető pótadóról szóló
tvjavaslatot. A bizottság rövid eszmecsere után a
törvényjavaslatot általánosságban elfogadta és a
részletekben tett némi módosítások után azt teljesen befejezte. Márkus István előadó a jelentés elkészítésével megbízatván, az ülés, melyen a kormány részéről Tisza Kálmán miniszterelnök és
Szende Béla honv. miniszter voltak jelen, esti 8
órakor véget ért.
A dunai hajózás és 11 berliui béke. Az osztrák és magyar kormányok közt a magyar miniszterek legközelebbi bécsi időzése alkalmával tanács-

kozások fognak tartatni az iránt, minő utasítások
adassanak a monarchia képviselőinek a Duna bizottságban. Az 1805. nov. 2-ki hajózási szerződés
(Actepublie relatív á la navigation des emboucurs
et de Danube) revideálásáról van szó. A folyamrendőrséget ugyanis irja a „N. Fr. Presse," — a
tengertől egészen Galacigaz európai bizottság veszi át, mely az egészségügyi felügyeletet is gyakorolja. Ez utóbbinak költségeit ez idei" Törökország viselte. Minthogy azonban Törökország nem
határos többé a Dunával az a kérdés merült fel,
hogy a költségeket mikép fogják fedezni. A galactól a vaskapuig való hajózásra azonkívül külön
hajózási szabályrendeletről és folyam rendőr-égről kell gondoskodni. A berlini szerződés 55. cikke
ugyanis a következőket mondja : „Galactól a vaskapuig terjedő vonalon való hajózásra, a folyamrendőrségre és a felügyeletre vonatkozó rendszabályok a parti államok képviselőiből álló európiti
bizottság által fognak kidolgoztatni és összhangzatba hozatni azon szabályokkal, melyek a Galacon alól terjedő vonalon érvényesek " E határozat szerint az európai bizottság kidolgozhatja ugyan
a szabályokat, de a hajózásra való főfelügyeletet
nem gyakorolhatja. Ez nem is volna kívánatos, hanem igenis az — jegyzi meg a nevezett lap —
hogy Ausztria-Magyarország, a szomszédos államok közreműködésével gyakorolja a felügyeletet.
Úgyis a mi monarchiánk uralkodik nagy kereskedelmi hajórajával a Dunán és viseli majd a Vaskapu szabályozásának költségeit. Egy Ruscsukban
székelő külön bizottságot kellene alakítani, mely a
vaskapu-galaci vonalon a felügyeletet gyakorolná.
F. bizottságban Ausztria-Magyarország elnökölne
és részére szavazattöbbség volna biztosítandó. Ezen
Duna bizottság esetleg azáltal lenne összeköttetésben az európai bizottsággal, hogy Ausztria-Magyarország képviselője az európai bizottságban, egyszersmind a külön Duna-bizottságnak is tagja volna.
Ausztria-Magyarországnak épen a Duna ezen ré
sz.én vannak fontos érdekei s csak természetes
volna, hogy azoknak megóvásáról maga gondoskodnék.
Konstantinápolyból jelentik május 20-árúl. A
szultán inár három nap óta vonakodik elfogadni
Kheireddin nagyvezirt é< Karatheodory basa belügyminisztert. Határozottan állítják, hogy a szultán maga mindent elkövet egy ó-török minisztérium alakítása érdekében, mely esetben az orosz
befolyás biztosítva volna.
A balkán-szorosok ruméliai lejtőiről az oroszok már majdnem teljesen elvonultak. — A ke
let ruméliai miliciát Aleko basa, hir szerint, föléleszti a szultán iránti hűségre.
Az albán mozgalomról érkező hirek szerint
a prizrendi liga két zászlót és 6000. db. hátultöltő
puskát küldött az epirusi albánoknak, hogy a görögök elleni harcra készen legyenek.
A kelet ruméliai kormányzat átadására kitűzött nap — mint annyi más határnap — elmúlt
anélkül, hogy az átadás megtörtént volna. Konstantinápolyi táviratok mi ujabban erősítgetik ugyan
hogy Aleko basa inár a legközelebbi napokban
elindul Philippopoliszba, s az a hir, mintha nem ő
maga venné át a kormányt, hanem előbb egy titkár megkisérlené „a tér egyengetést", alaptalan.
Mi okoza mégis a késedelmet, arról semmi tudósítás sem érkezik, s a késedelem annál feltűnőbb
mert a kompromisszum, mely London és Szentpétervár közt legutóbb létre jött, s melyet a lapokban már előbb közölt jegyzék váltás ismertetett,
legalább egyelőre azt helyezte kilátásba, hogy
Oroszország" nem fog nehézségeket támasztani.
Hogy egyébiránt az orosz politika ma is a régi
nyomokon halad, kitűnik a „Times" egy tu fásításából, mely szerint Stolypin tbk, ki Aleko basával Kelet Rumélia kormányzatának átadása iránt
értekezett maga is beismerte, hogy a legnagyobb
nehézséget a bolgár milicia fogja támasztani: Stolypyn tbk beismerte, hogy ö fegyverezte fel a
bolgárságot, — de csak azért, úgymond, hogy nagyobb bajokat elhárítson, mert most az oroszok
igy szolhatnak a bolgárokhoz: „liurópa kényszeritett, hogy egyelőre elválaszszunk titeket a bolgár fejedelemségtől, de biztosítottunk számotokra
oly helyzetet, hogy ha egyesülni akartok testvéreitekkel, megtehetitetik majd minden vérontás
nélkül: addig is képesekké tettünk, hogy megvédjétek jogaitokat." — Az ily nyilatkozatok vajmi
kevéssé egyeznek ama loyális biztosításokkal, mí •
lyeket lord Dufferin alig néhány nappal ezelőtt

Gorcsakov hercegtől nyert, s melyeknek igazi
értéke felől aligha uralkodik kétség valaliol.
A konstantinápolyi miniszter válságról mindig megujulnak a hirek, de az ellentétes tudositásokból csak annyi látszik valószínűnek, hogy Ka
ratheodory basa állása meg van ingatva, még pe
dig nem mintha a szultán haragját magára vonta
volna — miként eddigi hirek jelenték, — hanem
mert Kheireddin basa nagyvezirrel komoly összeütközései voltak. A nagyvezir állítólag már végkép elejtette Karatheodoryt s helyébe Rusztem
basát ajánlotta a szultánnak a külügyminiszteri
állásra. A konstantinápolyi viszonyok ingatagsága
mellett azonban mindezen hirek csak fentartással
fogadandók.
A görög-török határkérdés megoldását annyi
halogatás után végre a jővő hó elején állitólag komolyan megkísérlik, de hogy mily formában, arra
nézve még mindig ellentétes hirek érkeznek. Anglia és Ausztria-Magyarország a külön külön fellépést ajánlják, Párisból ellenben ismét azt jelentik, hogy Waddingtonnak talán mégis sikerülni
fog a kollektív akciót kieszközölni, de oly megszorítással, hogy csak egyhangú határozat legyen érvényes. Ebbe a porta is belpnyugodhatnék, mert
igy majdnem hiztun s/. isnith it arra hogy J^ninát
nem kell átengednie.
A képviselőház f. hó 20-án dili 12 órakor rövid ülést tartott, melyben harmadszor felolvasta
tott és végleg megszavaztatott a vágvölgyi vasút
megvételéről szóló törvényjavaslat, azután jóváhagyatott a ház folyó havi költségvetése, végül pedig tárgyaltatott és ugy általánosságban, mint részleteiben észrevétel nélkül elfogadtatott az 1878.
évi államköltségvetésről szóló 1878 : XVII. t. cz.
20. fejezetének némely cimeinél szükségesekké
vált igazságügyi tulkiadások elszámolásáról és
azok fedezésének jóváhagyásáról szóló törvényjavaslat.
A másnapi ülés napirendjére a kassaoderbergi
vasútra vonatkozó és a vízszabályozási társulatokról szóló törvényjavaslat tűzetvén ki, az ülés 121/,
órakor véget ért.

Kiegésaitósül
Sepsi-Sztgyörgy, 1879. május 24.
Mai számunkban megkezdjük az erd. gazdáknak városunkban tartandó v.-gyülése programmja
közlését. Tartalmas és minden részletre kiterjedő
értesítés az, melyből kellő tájékozást szerezhet magának, a ki érdeklődik e nagyfontosságú vándorgyűlés iránt. S miután hisszük, hogy megyénknek
minden fia örömmel üdvözli a gyűléssel egybekötendő kiállítást : hasznos szolgálatot véltünk teljesíteni, midőn a nevezett értesítést alább egész terjedelmében közreadjuk. Ismételten felhívjuk gazdaközönségünk figyelmét e kiállításra, szerezzenek
maguknak bő tájékozást még jó előre a programúiból s készüljenek el a kiállításra oly nagy
szorgalommal s oly lelkes busgósággal, a milyet az
ily nagy fontosságú kérdéseknél eddig is tanúsítottak.
Mult számunkban egyszersmind megígértük
volt, hogy közzétesszük a tárlatrendezö bizottság
névsorát is, adjuk tehát a következőkben.
A f. lió 18 án tartott intéző bizottság ugyanis
megválasztotta 1) a f o g a d ó b i z o t t s á g elnökéül gr. N e m e s Jánost ; tagok; Nagy Sándor
hídvégi ref. lelkész, Béldi Tivadar, Bartha János,
Zathurecky Gyula, Zathurecky József, Zathurecky
Gábor, Veres Gyula, Künle József, Bartha Imre.
2) A b e s z á l l á s o l ó bizottság : elnöke Császár
Bálint; tagok - Gyárfás Lajos, Bikfalvi Ferenc. 3)
F u v a r r e n d e z ő bizottság : elnöke báró Apor
Gábor ; tagok : Császár Bálint, Gyárfás Lajos, Sorbán János, Nagy Károly (rendőrb.) 4) T á r l a t
r e n d e z ő bizottság : elnöke gr. Kálnoky Pál és
gr. Schweinitz Gyula ; jegyzői Görög István, Tarcali F.ndre dr. Szász István. Ezen rendező bizottsága osztályai ;a) az á l l a t t á r l a t n á l ; alelnök
Seethal Ferenc ; tagok : Bogdán István, Gál Zsigmond, b) a t e r m é n y t á r l a t n á l : alelnök gr.
Kálnoky Dénes ; tagok Domokos János, Hollaky
Attila, Nagy Károly (szotyori) Újvárosi József,
Földes Bálint, c) a g y ü m ö lc s t á r 1 a t n ál : alelnök Székely Gergely ; tagok: Bartha Ferenc, Tarcali Endre. Veres Gyula, tiszt. Molnár Mihály, Deák
Domokos, Réz Farkas, d) a b o r t á r 1 a t n á 1: alelnök gr Neme-, János ; tagok : Béldi Tivadar, Tóth
István, Bikfalvi Ferenc, Szentiványi Ignác, e) a
m é h é s ze t n é l : alelnök Gyárfás Imre; tagok;
Kis I.ajos étfalvi ref. leik. Zathurecky Gábor, f)
e s z k ö z és g é p t á r l a t n á 1: elnök Nagy Károly (szotyori) tagok: Téglás József, Nagy Károly
(zaláni) g) h á z i i p a r t á r l a t n á l : alelnök Temesvári Jósef ; tagok : Binder Lajos, Szőcs József,
Deák Domokos, Málik József, Tarcali Endre.

A kiállításra szánt állatoknak legkésőbb október hó 2-án déli 12 óráig helyt kell lenniök ; d.
u. 2 órakor az állattárlatra az intéző bizottság által kinevezendő biráló bizottság végzi teendőjét;
csakis ennek befejeztével lesz bebocsátva a látogató közönség.
A meghatározott időn tul érkező állatok a
versenyből kizáratnak
A termény-, gép- és házi iparkiállitásra szánt
tárgyak september hó 15-ig az intéző bizottságnak
Sepsi Sztgyörgyre cimezve bejelentendők és legkésőbb september 30-án esti 6 óráig beküldendők ;
később érkező küldemények a versenyből kizáratnak.
A cselédjutalmazásra 100 frt lévén az államsegélyből kitűzve, ennek részletes pályázati feltételeit az intéző bizottság tűzi ki. Jutalmat csak
háromszékmegyei illetőségű cseléd nyerhet; ki
van tűzve három dij: 30, 20 és 10 írtjával egyTotleben táborn.ik, kit törökországi diadalai egy férfi cseléd és két dij : 25 és 15 írtjával egyután azzal tisztelt meg a cár, hogy Odessa és Dél- egy nőcseléd részére.
Oroszország Gurkojává nevezte ki, s az odessaiak
megnyuzásával bizta meg, e hó 12 én érkezett
Részletes tervezet.
meg rendeltetési helyére, Odessába. Alig tette be
Első nap : csütörtök október 2 án.
a lábát, azonnal nagy buzgalommal hozzálátott,
Délután 2 órakor az állatkiállitást b'.ráló bihogy ura és parancsolója bizalmának minél nazottság működése.
gyobb mértékben megfeleljen.
Esti 6 órakor előértekezlet, azután ismerkeA kutatások, ház-motózások, elzáratások, kihallgatás nélküli letartóztatások, vizsgálat nélküli dési estély.
Második nap: péntek októker 3 án.
elbocsátások napirendben vannak. Közelebb egy
1) Reggel 9 órakor a vándorgyűlés megnyifélreeső külvárosban fekvő iskola részesült a fogdmegek és szaglászok váratlan látogatásában. Ka- tása és pedig :
a)
elnöki megnyitó ;
tonai kordon vette körül az épületet ; nehogy a
b) bizottságok választása a termény , gép és
házból valaki megszökhessék, de a kutatásoknak
nem lett eredménye, mert semmit sem találtak, mi házi ipa'tárlat megbirálására ;
c) az intéző bizottság által kitűzött birtokok
az iskola vezetőinek valamelyikét kompromittálhatta volna. Orbynszkyt is megidézték, ki az itteni vagy községek meglátogatására kiküldendő bizottságok
megválasztása.
kereskedelmi iskolát már mintegy 20 év óta a leg2) Az erdélyi gazdasági egylet által kitűzött
nagyobb sikerrel vezeti. A rendőrség hirszerint
— a „Szabadság és föld" egy számát találta az themák tárgyalása.
3) Déli 12 órakor a kiállítás ünnepélyes megintézet tanárai egyikének lakásán, s az igazgató
a rendőrségtől kérdeztetvén, kedvezően nyilatko- nyitása és
4) Az állatkiállitási jutalmak kihirdetése és
zott az illető tanár képességeiről és hivatalos működéséről. A mult csütörtökön Totleben tábornok kiosztása.
Harmadik nap : szombat október 4 én.
maga elé idéztette az igazgatót, s értésére adta,
1) A termény- és gép-, valamint a házi ipar
hogy le kell köszönnie hivataláról. Az igazgató
tiltakozott azon gyanúsítás ellen, mintha ő a forra- kiállitmányait biráló bizottságok működése, midalommal rokonszenvezne. A tábornok, miután az alatt a kiállitás a nagy közönség részére zárva
igazgatót figyelmeztette, hogy nincs joga tiltakozni, marad.
egészen kurta véget vetett a kihallgatásnak s erre
2) A birtokok és községek meglátogatására
következett a rövid uton való elbocsátás. Épen kiküldött bizottságok kirándulásai.
igy bántak Odessza egyik ismeretes, felvilágosoNegyedik nap: vasárnap október 5-én.
dott és nagy tekintélynek örvendő férfiával, aki
1) Reggel 9 órakor tanácskozmányi gyűlés
már harminc esztendeje szolgálja az államot, régeb- és pedig:
ben mint egyetemi tanár Odesszában, s ezután
a) biráló bizottságok jelentései;
mint előkelő állású hivatalnok. A tanár, kinél a forb) kirándult bizottságok jelentései;
radalmi nyomtatványokat megtalálták, parancsot
c) a kitűzött themák tárgyalásának folytatása
kapott hivatala elhagyására. Anélkül, hogy politi- és befejezése ;
kai, vagy más bűnt rábizonyítottak volna, megd) netáni indítványok tárgyalása ;
fosztják kenyerétől csak azért, mert maga jelentette
e) ülés bezárása
hogy a forradalmi lap egy példánya jutott kezébe.
2) Déli 1 órakor jutalomosztás és pedig :
a) cseléd utalmak kihirdetése és kiosztása ;
Munkaadók, kik oly munkásokat foglalkozb) kiállítási jutalmak kihirdetése és kiosztása.
tatnak, a kik vagy nincsenek, vagy csak hiányos
Hétfőn, október 6 án a tárlat javára visszaigazolványnyal vannak ellátva, ki vannak téve az
maradt
tárgyaknak kisorsolása.
elfogatás veszélyének. A legcsekélyebb gyanúra
sokszor hamis adatok nyomán történnek el fogatáA kiállitás.
sok, anélkül, hogy a tévedés kikerülése után a szabadon bocsátottakkal közölnék elfogatásuk okát.
Állattárlat

Kijelölte egyszersmind az intéző bizottság az
értesitésban foglalt megtekintendő birtokokat és
községeket is a következőkben : 1) Kőrispatak és
vidéke (gr. Kálnokyak, Bogdán András gazdasága
2) Uzon, S.-Sztivány (Seethal Ferenc, Újvárosi József, Temesvári testvérek, Rauber István gazdaságai.) 3) Dálnok (Gál Zsigmond gazd.) 4) KézdiVásárhely- 5) Csernáton (Domokos János gazd.)
6) Szörcse (Dónáth József gazd.) 7) Bodola (Béldi
Tivadar gazd.) 8) Zá':on, Kovászna (Földes Bálint,
B&rtha Ferenc és Deák Domokos gazd.) 9 Baróth
Zathureky Gyula gazd. és a megyei gazdasági
iskola.

Odessai csendélet

É R TESITÉS

1. oszt. Sza?'vasmar/ia.
A) H a z a i

fajta.

1) Egy drb. tenyészbika, 3—4 éves Jutalmak
az erdélyi gazdák ülődik, Sepsi-Sztgyörgyön 1879,
3 drb. m. kir. arany.
oki' 1 5 napjain tartanáéi vándorgyűléséről és az10, 52)ésEgy
drb. bika, 2 éves. Jutalmak 4, 3 és
azzal összekötendő tárlat és cselédjutalmuzdsról.2 drb m. kir. arany.
Az erdélyi gazdák ötödik vándorgyűlése 1879
évi október 2, 3, 4 és 5-ik napjain lesz Sepsi-Sztgyörgyön megtartva, melyre a haza minden gyakorló gazdáját, ugy mint általában a gazdaságnak
minden barátját tisztelettel meghívjuk.
Ezen vándorgyűléssel tárlat- és cselédjutalmazás lesz összekötve.
A vándorgyűlésen ugyan mindenki jelen lehet, de tanácskozásokban és kiküldetésekben csak
az vehet részt, ki folyó évi september elsejétől
kezdve a kiküldött intéző bizottság pénztárnokától
(Sepsi-Sztgyörgyre Bogdán András urnák cimezve)
2 o. é. frtért „tagsági igazolványt" vált, mely tagsággal a fenti jogokon kivül még a következő előnyök vannak összekötve u. m
1) ezen igazolvány előmutatása mellett a vándorgyűlés tagjai az első erdélyi vasúton és a magyar államvasutak keleti vonalán árkedvezménynyel fognak utazni, mely ancak idején a részletes
gyűlési programmal együtt fog közzététetni;
2) a vándorgyűlés tagja a terjedelmes részletes jegyzőkönyvet és netán más, a gyűlésre és tárlatra vonatkozó nyomtatványt díjtalanul és bérmentve nyeri ;
2) az igazolvány előmutatása mellett a tagok
a tárlatot díjtalanul látogathatják ;
4) az igazolványt váltott tagok a városi polgárok szives ajánlata folytán szállással fognak elláttatni.
A gyűlés részletes napirendje a tárgyalandó
gyűlésekkel együtt négy héttel megelőzőleg lesz
közzétéve.
A tárlat a magyar haza összes területére ter
jed ki és négy osztályra oszlik : állat-, termény-,
gazdasági eszközök- és gépek- és háziipar kiállításra.

3) Egy drb. bika, 1 éves. Jutalmak 3, 2 és 1
drb. m. kir. arany.
4) Egy drb. fejős tehén borjastól. Jutalmak
6, 4 és 1 drb. m. kir. arany.
5) Egy drb. 2 éves üsző (ünő.) Jutalmak^, 2
és 1 drb. m. kir. arany.
6) Egy drb. 1 éves üsző (ünő.) Jutalmak 2 és
1 m. kir arany.
7) Egy pár tulok Jutalmak 3. 2 és 1 drb m.
kir. arany.
8) Egy pár szép jármos ökör. Jutalmak 4. 2
és 1 drb. m. kir. arany.
B ) N e m h a z a i fajta.
1) Bikákra jutalmak 4, 2 és 1 drb. m. kir.
arany.
2) Üszőkre (ünőkre) jutalmak 2 és 1 drb. m
kir. arany.

11 oszt. Juh.
A) H a z a i f a j t a .
1) Egy drb. hágó kos. Jutalmak 2 és 1 drb
m. kir. arany.
2) Tiz drb. anya együttesen. Jutalmak 2 és
drb m. kir arany.
3) Tíz drb. tokjuh együttesen Jutalmak 1 drb
m. kir. arany, 1 drb. ezüst frt.
B) N e m h a z a i f a j t a .
1) Egy drb. hágó kos. Jutalmak 1 drb. m. kii
arany, 1 drb. ezüst írt.
2) Tiz drb. anya együttesen. Jutalom 1 drl
m. kir. arany.
Vége köv.

Székesfehérvári

kiállitás. J

— Eredeti levél. —
A régó ta várt örömnap, mondhatjuk : ünnep,
megérkezett. — Lesz-e jó idő ?, eljön-e a főherceg ?
hogyan fognak tetszeni a kiállitási termékek ? Csinálunk-e jó üzletet? Be leszünk-e mutatva ő fenségének? . . Számtalan h a s o n l ó kérdésekkel, tépe
lüdésekkel igyekezett a kiállító közönség türelmét
edzeni, a mely már jó formán fogytán volt.
Az aggodalmakat szétoszlatta a kedvező sors
melynek támogatásául szolgált a kiállitási elnök
tapintata. A megnyitási örömünnep egyúttal a magyar iparnak is diadnlünnepe volt. A hajdani koronázási város, mely annyiszor látott párducos és
kacagányos daliákat,ezúttal még szebb látványban
gyönyörködhetett a nemzeti diszöltözetekben, mert
nem külföldi, hanem m a g y a r iparnak termékeit
látta azokban.
A kiállítást minden tekintetben sikerültnek
tarthatjuk, mert azon kellemes meggyőződésre ébreszt, hogy egy Budapesten rendezendő világtárlat nem ütköznék, primitivnak tartott iparunk elégtelen mérvben való képviselhetése miatt, akkora
akadályokba, mint a hogy előre elképzeltük volna.
Sőt az újonc kiállitási látogató a lépten nyomon
tapasztalt meglepetések folytán — világkiállításról
szerezhet fogalmat magának.
A kiállitások rendes uralkodója: a géposztály
itt is fentartotta tekintélyét; a kiállításnak egy
negyedél foglalja el s túlnyomóan gazdasági gépekből áll. Legyen elég egyelőre erről a részről
felemlítenem, hogy az önműködő arató gép (a kévét is köti), mely már Bécsben is látható volt s
Párisban már öt rendszer szerint volt képviselve :
Székesfehérvárit van a legtökéletesebb rendszer
szerint kiállítva. A gőzgépek és lokomobilok, az ipar
e hatalmas védői, mint csatatéren az ágyutelep,
büszke sorba vannak állítva.
József főherceg ő fensége, Kemény Gábor kereskedelmi miniszter és Zichy Jenő gróf kiállitási
elnök urak kíséretében meglátogatott minden osztályt s bemutatatta magának a kiállítókat és képviselőket.
K e m é n y G á b o r miniszter ur ő nagyméltósága a sepsiszentgyörgyi szövőtanmühely kiállítására azonnal ráismert s környezetét is figyelmessé tette reá. Vasárnap másfél óráig időzött osztályunkban s meglepő tájékozottsággal szóllott nemcsak a szövésről, hanem a festésről sőt a színanyagokról is. Szavaiból örömmel jegyzem fel ezeket :
„én S Sztgyörgyön egy ipartelepet szándékszom létesiteni; ismerem az iparnak fontosságát a Székelyföldre nézve, most is, mint a főispán urnák ittam, erőnken felül lettek segélyezve. Magam lefogok menni, hogy mindent megtekinthessek.
Látható ebből, hogy a miniszter ur a ki a
meggyőződésnek embere, áldást szándékozik árasztani a Székelyföldre, midőn munkál akar adni a
népnek, de egyúttal védbástyát is, mely biztosabb
minden fegyvernél.
H o l l á n E r n ő tábornok ur, a székelység
legnagyobb apostolává lett annyira, hogy most
mindenkit e szavakkal vezet osztályunkba : „az elszigetelt, de legmagyarabb s z é k e l y e k e n segiteni kell."
Ismerem Háromszékmegye helyzetét, viszonyait s kimondom, hogy szégyen volna, ha a befolyásos körök elmulasztanának mindent megtenni,
hogy a természettől annyi szép tehetséggel megáldott népnek önálló ipara legyen. Hanem a népnek is először a k a r n i , másodszor t e n n i kell.
Szívélyesen üdvözöl minden lelkes honfit és
honi -ányt
Binder Lajos.
gépészmérnök.

in rtetése" cimü munkáját bírálják, a mit a gyűlés figyelemmel hallgatott végig.
Elnök többféle előfizetési felhívást terjesztett
elé, melyek közül I'estalozzi munkáinak megrendelésével a testületi pénztár terhére a köny vtárnokat bizza meg.
Révay Pál indítványozza, hogy a legközelebbi közgyűlés legyen egy tanszer kiállítással öszszekapcsolva, melyen a tankönyveken kivül a növendékek egész iskolai év alatt tett Írásbeli dolgozatai és kézi munkái állitassanak ki.
E végre nevezzen ki a gyűlés egy bizottságot, mely a tanszerkiállitást rendezze.
A tanszer kiállitás költségeinek fedezésére pedig mérsékelt belépti dijt fog meghatározni, mely
a nem tagokra 10 krban állapittatik meg.
A gyűlés az indítványt elfo.adja és bizottsági
tagoknak felkéri : Révay Pált elnöknek, Bíró Albert, Tartsafalvi Albert, Molnár Albert, Szász József, Teslák Ágnes, Jancsó István és Cirmai Lajos
tagtársakat.
Tekintettel arra, hogy a tanitótestületi gyülésekeni megjelenhetésre csak a községi felső népés alsóbb népiskolák tanítói kapnak nap- és fuvardijt, óhajtandó volna pedig, hogy e kedvezinénybena fele ezeti tanítók is részesedjenek, Révay Pál indítványozza, hogy mondja ki a gyűlés
miszerint átiratot intéz a testület Háromszék-,
Udvarhely és Nagy-Küküllőmegyék közigazgatási bizottságához s abban kérni fogja, hogy a
törvényhatósága területén fekvő és fennhatósága
alatt álló községekre nézve is adja meg e kedvezményt. Az indítvány elfogadtatik és az átiratok eszközlésével megbizatik az elnökség.
Tekintettel arra, hogy a tanítói nyugdíjintézet terhelő a tanítókra, mint annak kötelezett tag
jaira s ezzel szemben nem nyújt annak idejében
kellő biztosítást: Török Áron indítványozza, hogy>
nevezzen ki a gyűlés egy három tagu bizottságot
melynek feladata legyen egy kérvényben az or
szággyüléshez folyamodni a nyugdíj intézeti tör
vény megváltoztatása iránt.
A gyűlés az inditványt elfogadja s bizottsági
tagoknak felkéri és megbízza e tárgyban : Török
Áron, Tartsafalvi Albert és Cirmai Lajos tagtársakat.
Cirmai Lajos indítványozza, hogy a tiszavidéki árvíz által károsult tanitótársak segélyezésére tanitó testületünk saját pénztárából tehetsége
szerint szavazzon meg egy bizonyos összeget. A gyűlés 5 frtot szavaz meg s a „Néptanítók lapja" szerkesztősége által segélyezés végett illető helyre juttatni határozta, minek eszközlésével megbizatik a
pénztárnok.
Cirmai Lajos rendes tagoknak ajánlja : Markaly István és Tóth Mózes kartársakat. Végül dr.
Barha Gyula az optikai lencsék- és lencse rendszerekről tartja érdekes előadását.
1
A gyűlés a tanulságos előadást éber figyelemmel hallgatta végig és köszönetét fejezte ki az
előadó urnák.
llcda Samu.
testületi jegyző.

Meghivás.
A sepsi-szent'györgyi önkéntes tűzoltó-egylet
saját pénztára gyarapítására vasárnap, folyó év
juniushó 2-án „Világlátó" első részében, vagy „Erős
oldal kútjánál" m á j á l i s t fog rendezni,—n hová
a városi polgárságot tisztelettel hivja meg
a rendező bizottság.

K Ü L Ö N F É L É K

— A Székely nemzeti muzeum leköltöztetése
kezdetét vette A behozott tárgyak
Az erdővidéki tanítótestület vándor- Imecsfalváról
közt vannak a könyvtár a pénzgyüjtemény egy része és az ásványok. Ebből megyözödhetik „Kelet"
gyűlése.
informátora, hogy mégis csak többet tettek az ilNngy-Ajta, 1879. május 15.
letékes egyének az elhelyezést illetőleg, mint a
Az erdővidéki tanitó testület f. évi május hó mennyit gondolhatnának is azok kik holmi érdek
10-én tartotta 2 ik vándorgyűlését Száraz-Ajtán féléért szeretnék szül. helyéről a muzeumot elvinni.
Bedő József elnöklete alatt, teljes számmal megje— A házi ipar egyesület vagyoni állása az
lent tagok és több taniigybarát jelenlétében.
1879 ik év január 18-án megtett, 1878 évi NovemElnök barátságos szavakban üdvözölve a ta- ber hó 30-án lezárt számadás vizsgálata alkalmágokat a gyűlést megnyitja, a mire a mult ülések- val. Az egyesület pénztárába befolyt összesen a
ről vezetett jegyzőkönyvek felolvastatván, pár ész- fenn nevezett napig : államsegély, Zimmerman
revétel után elfogadtatnak és hitelesíttetnek. Erre féle adomány alapítványai, évdij és pártolásból stb
az elnök a testület tiszteletbeli tagjainak ajánlja 1337 x frt. 29 kr. Kiadatott beruházások, len béválasztani: Révay Pál és Benkő Gergely lelké- váltás, nyomtatványok, utazások és a kézdi-Vásárszeket. Révay Pál kinyilvánítja, hogy rendes helyi müfaragó iskolára összesen 9438 frt. 58 kr.
tagja kiván lenni a tanitó testületnek. A gyűlés volt tehát a számadás lezárásakor 3633 frt. 71 kr.
kiváló örömmel fogadja a nyilatkozatot, Benkő takarékpénztárban elhelyezve. Hátrálék az alapítGergely helybeli lelkészt pedig tiszteletbeli tag- ványi kamatok és évdíjakból volt: 1950 frt. mely
nak megválasztva, mindkét tag neve névsorba hogy minő káros egy ily szépenfejlődő intézetre
iratik.
bárki is megítélheti. — Á számvizsgáló bizottság.
Teslák Ágnes vargyasi tanítónő tagtárs
— Székesfehérvárról jelentik május 22-ről A
tanítást tart a kötés elemeiből a 4-ik osztályos leánynövendékekkel. A tanítást a gyűlés igen mai külön vonat számos budapesti vendéget hozott,
köztük több nagyiparost és városi képvisejól sikerültnek nyilvánítja és köszönetét fejezi ki
lőt. Itt vannak Keleti Károly, Királyi Pál, Radoaz illetőnek fáradságáért.
Bedő József néhai Gáspár János felett irt em- cza János, Mátyus Arisztid stb. Az egész.'társaság
lékbeszédét olvassa. A gyűlés teljes részvéttel aláirási ivet bocsátott ki, Budapesten s azon kö-

hallgatja végig az igen jól szerkesztett emlékbe- telezte magát mindenki é kirándulásra. Délután 4

órakor a városban nagy társas ebéd lesz gróf
Zichy és a kiállítást bizottság tiszteletére. Gr. LóTörök Áron és Biró Albert Czirmai Lajosnak nyai Menyhért az akadémia, Tisza Lajos az erdész
„Erdővidék földrajzának népiskolai módszerinti is- egyesület nevében üdvözölte az elnököt a kiállítás

szédet s emlékkönyvbe határozza iratni.

sikereért. Lajos Viktor főherceg sajátkezüleg irt
levélben köszönt ; meg a meghívást és sajnálatát
fejezi ki, hogy egyhamar nem jöhet.Kiállítás ideje
alatt, kétségkívül a legmozgalmasabb lesz junius
első hete. Junius 2—8-ig lesz az országos gazdaértekezlet Ezen idő alatt, éspedig 3-án az iparos
ifjúság vándorgyűlése, 5-én kezdődik az állatkiállitás, 7. és. S-án az országos erdészeti egyesület
tartja közgyűlését. Különösen a gazdák kongresszusa igen sok vendéget fog egybehozni az ország
minden résreiből, a mennyiben nemcsak az összes
gazdasági egyesületet, hanem még a megyék is
képviseltetni fogják magukat : igy többek közt
Somogvmegye 15 kiküldött által tog ré;zt venni.
— Déváról iiják a „P, N."-nak : Szász Károly
m. tanácsos és Kolbenheyer Ferenc m. építész ur
Kolozsvárról, visszatérve Dévát is utjokba ejtették
s ott a reáliskola jelenlegi elhelyezését s a kibérelt
helyiséget megtekintve a viszonyokhoz képest Barcsay alispán intézkedéseit helyeselték. A jövő építkezések iránt megbeszélések s tervezetek történtek ugyan, de mert a megye ez időszerint épitési
tőkével nem rendelkezik, a végleges helyiség megállapítása függőben hagyatott. A város és vidéke
Szász Károlyban lelkes örömmel üdvözölte a jeles
költőt, tudóst és hivatalnokot.
— Népkonyha Kolozsvárit. Gr. Teleki Domokosné, a kolozsvári nőegylet elnöke e napokban
egyenesen azért utazott Pozsonyba, hogy az ottani
városi népkonyhát és berendezését megtekintse. A
kolozsvári nőegylet ugyanis hasonló intézetet szándékszik feláll tani. Telekiné b. Jeszenák kíséretében keres'e fel a népkonyhát, az ételeket megízlelte, mindent szorgalmasan és nagy figyelemmel
megtekintetett. A grófnét Rodt bárónő, mint helyettes védasszony és a berendelt szolgálattevő
hölgyek fogadták.
— Kétszáz forintos bajusz. Érdekes pört tárgyalt legközelebb fővárosi járásbíróság. A peres
felek két házmester képében állottak a járásbíróság előtt- A pertárgyát pedig az képezte, hogy
egyik házmester a másiknak, midőn ez a korcsmában egész az asztal alá itta magát, csupa merő
juxból tövig lecsapantotta hatalmas bajuszát- A
bajusztalanná lett házmester 200 frt. kártérítést
követel, amenynyit hogy bajusza megért, 10 szakértő borbély bizonyítja. Kíváncsiak vagyunk az
Ítéletre.
— 78 éves gyilkos, Bécsben az öreg Korky
József, lakatosmester és háztulajdonos annyira busult fe'esége halálán, a kivel boldogan töltött 52
esztendőt, hogy két, szájába irányzott lövéssel, véget vetett életének.
— Kiket kiméit meg az árvíz ? A szegedi
közigazgatási bizottság ülésén a szakelőadók jelentéseiből mindig uj meg uj vonásban tükröződik
elő a köznyomor s lett ismételten illusztrálva, hogy
mi mindent vesztettek. A sok szomoritó dolog kö
zi-pette mégis merült fel egy momentum, amely az
általános helyzet komolyságával rikító ellentétben
áll s a legjobb körülményt konstatálja: ez a királyi ügyész referádája a rabokról. A közigazgatási
bizottságnak alkalma volt megnyugvással értesülnie, hogv a szegedi rabokat nem érte a katasztrófa,
az állam e gondosan őrzött kosztosai a vészelőtt
idejekorán biztos helyekre szállíttattak s igy nem
tehetvén bennök kárt az árviz, ez idő szerint Csongrádon, Kecskeméten stb. élik világukat, ép erőben, jó egészségben. Mily megnyugvást adhat ez
a vigasztaló adat mindazoknak, a kik Szeged vesztét kesergik I — Az egészségügyi előadó azt je •
lenté a bizottságnak, hogy 97 vizbefult hulláját
temették el eddigelé, a kiket megölt a katasztrófa,
s ennek ellensúlyozásául más odalról a megnyugtató jelentés igy hangzik, — hogy' a rabok
egy szálig élnek s nem esett bennök semmi kárPersze az a 98 vízbe fult, a ki már idegen hantok alatt nyugszik, meg azok a kiket még összeomlott tűzhelyeik törmelékei rejtenek — nem voltak rabok és igy nem is volt „muszáj" életükről
oly féltékenyen gondoskodni. Gonosztevőt, rablógyilkost, gyujtógatot. zsebmetszőt, váltó hamisítót
nagy buzgalommal védelmez és óv a század kendőzött arcú humanizmusa. Rab vajmi drága portéka a társadalomnak és államnak : őrködni kell
annak élete és egészsége fölött.
— Ahol legközelebb a veszedelem, ott a segítség. E régi példabeszéd teljesedett be a napokban özv. Sós Pálné solti lakosnőn. A férje után
örökölt összes vagyonra árverés volt kitűzve, a
szegény asszony kétségbe volt esve jövője fölött
a kétségbe esésben megragadta az utolsó mentő
eszközt is. Fölment a padlásra, hol a jszomszédók
meséje szerint a Sós család ősei valaha sok pénzt
rejtettek el, és elkezdett kutatni.. A mint egy helyen a falat megkocoktatta, kongott erre, vésőjével lyukat vájt a falon és csodák csodája! ezüst
pénz csengése ütó meg füleit; 3000 frtot talált
egy rakáson. Az elárverezendő vagyon ezzel meg
volt mentve.
— A sebzett inedve. A poltári nradalomban
e hó 16-án egy nagy mackó tünt fel, Kriwda oltani uradalmi tiszttartó azonnal három kipróbált
vadászt és öt haj tót vett maga mellé és sietett üldözésére. Az erdőben ráakadtak a vad állatra s a
tiszttartóna k sikerült a mackót két lövéssel súlyosan megsebesíteni, a vad állat végtelen bőszülten
rohant az egyik erdésznek és mindkét kezét erő-

sen megsebesítette. Két hajtóuis jelentékenyen megsérült. Nagy diadallal szállították haza végre az
elvérzett medvét, mely 218 e?ntimeternyi volt, szine
pedig barnásszürke,
— Mészevő. Orosházán (Békésmegye) van
egy bamba legény, aki gyermekkora óta mészszel él. Atyja tehetős gazdaember és sokat áldozott már fia kigyógyitására, de mindeddig nem sikerült. Sokszor bezárják a szobába, hogy mészhez
nejuthasson, de mit sem használ, mert lekaparta a
szoba faláról. A meddig a mészben tart, addig
csak megmarad az áristomban békén : hanem aztán, mikor elfogy, örült dühhel kitöri az ajtót,
vagy az ablakot, elmegy a meszes dombra és ott
újra jóllakik lágy oltott,mészszel.
— Nzerencsétlrnség :i budapesti korzón. A
korzón levő Steuer-féle kávéhéz előtt ma délután
4 órakor egészen nyugodtan ozsonált Pollák hivatalnok, midőn egyszerre vér boritá el arcát és
ájultan rogyott össze. A bajt a negyedik emeleten
lakó Huber volt karmester szobalánya: Szauter
Rózsi okozta, ki a vasaló vasat véletlenöl kiejté az
ablakon és Pol'ákot fejen zúzta. Pollákot rögtöni
orvosi ápolás alá vették ; sebe súlyos. A vigyázatlan szoba lányt a rendőrséghez kisérték.
— Arviz A „Bihar" irja, hogy a Berettyó
arja kiszakította a töltéseket ugy a bal, mint a
jobb parton. S/.eghalom, Füzes Gyarmat, Dervas
Csökmő helységek határán egy tenger terül el.
Az okozott károkat lehetetlen csak hozzávetőleg
is felbecsülni. Hogy példával illusztráljunk : a gr.
Blankenstein-féle birtokról — mely tiz ezer hold
— alig íooo hold áll szározan. A nagyváradi káptalannak úgynevezett Körös Sziget nevü birtoka
egy kis alföldi paradicsom, csaknem teljesen viz
alatt áll Sok helyütt a viz kiöntése olyan, hogy
az elborított földek évekre használhatlanok 1 ettek.
A Berettyó- és Sebes-Körös magas állása folytán
a belvizek lecsapolására még csak gondolni sem
lehet- A viz oly helyekre is elhatolt, a hol eddig
soha nem volt.
A Jegygyilrii. Debrecen város lakosságát két
öngyilkosság tartja jelenleg izgatottságban Egy fiatal mészáros mester fülig szerelmes volt az egyik
legszebb polgárleányba, s már 'semmi sem állott
annak útjába, hogy egymáséi lehessenek, mint a
jegyváltás. A vőlegénynek azonban nem volt két
gyűrűre való költsége s ezért egyik társától ellopta ennek jegygyűrűjét, melyet mennyasszonyának ajándékozott. Kikaparta azonban ezt a titkot
is a tyúk. Mikor kitudódott a dolog a vőlegény
megszökött, azóta hírét sem hallották, a menyasszony pedig kútba ugrott, a honnan csak hulláját húzhatták ki.
— llidvégen az árvízkárosultak javára következő adakozások történtek : Gróf Schweínicz
Gyuláné 10 frt, gróf Nemes János 10 frt. M. I.
1 frt. L. I. 1 frt. Roth György és neje 40 kr.
Nagy Károly 5 frt. Ferencz Mihály 1 frt. Rasc
hendórfer Albertné 1 frt. Boér Miklós 2 frt, Boér
Miklosné íjfrt. Király Sándor 1 frt. Goldstein Hermina 1 frt, Nagy Gyula 1 frt. Rozenthal Ignác 1
frt. Fordályi Zakariás 50 kr. Taus Constantin 50 kr.
Ajtán György 20 kr. Zakariás Miklós 1 frt. Zakariás Mária 1 frt. Zoltáni Lászlóné 30 kr, Lébi Eszter 40 kr. Sztán János 50 kr. gróf Nemes Zzuzsika
3 frt gróf Nemes Janka 3 frt. Fejes Károly 1 frt.
Az ev. ref. egyház és lelkész 1 — 1 frt. a községi
lakosoktól begyült 62 liter elegy gabona pénzértéke 2 frt. Zakariás Miklós 20 kr. Dávid Ivosztó
20 kr. Id. Sala Márton 5 kr. Deák Lászlóné 75 kr.
Összesen 54 frt. D e á k L á s z l ó körjegyző. S z a
n i s z 1 ó M á r t o n , biró.
— A sepsisztgyörgyi ev. ref. egyházi dalárda
javára f. év. május 18-án rendezett majálison a következő szives adakozások történtek: Révay Lajos ev. ref lelkész 1 drb. cs. k. arany, id. Császár
Bálint 3 frt, Sorbán Jánosné 1 frt to kr, Bikfalvi
Ferencné, Sorbán János, Kelemen Lajosné, Nagy
Elekné, Bikfalvi István, Szőcs Béniám, Benkő
Lajos, Placsintár Lukács, Petrás Ferenc, Sylveszter
Dénes, Benkő Jánosné, Nagy Károly rend. bizt.,
Mr. Szász Károly, Bogdán Flórián, Jakab János^
Kovács János, 1 —1 frt. Ferenci Ferenc, Kis Péter'
Kosa F"erenc, Kovács János, Gyárfás Sándor, Császár Lajos Szabó András, Deák András, Gyárfás
Mihály, Páljános József, Gyárfás Dénezs. Bedő
Imre, Baloga József, Benkő Mihályné, Kiss
Györgyné, if, Császár Bálintné, Molnár Lajos, Mol
nár Lajos Vásárhelyi Sámuel, Rákosy Károly
Gyárfás Imre, Kupferstich József, Ráduly András
N. N. N. N. Forslag Lujza, N. N. Csusz Ferencz,
Kosa József, 50—50 kr. if Császár Bálint, 45 kr.
Szabó András Gál Tamás, Gál József, Kis Ferenc, Imr.j Ferenc, Gyárfás Emma, Száblik Ferenc
Somogyi Róza, Elcner György, Koszti Mklós, N.
N. 40—40 Kovács Ferenc, Mihály Péter, Csáki Ferenc' Kádár Boldizsár, Kiss Amáli, Vetési József
Gyárfás Berta, N. N. Gyárfás Sándor. Költő Ferenc Borbély Sándor Kis Mihályné Páljános Jöósefné Teleki Károlyné, Dakó Andrásné, Kocsis
llálint, Porzsolt Károly, Urbán Józsf 30—30 kr.
Márk N. 24 kr. Kis Pál, Bikfalvi Róza, Kis Elek
Daragits N. N. N. Benkő N. Botos István, N. N.
Pál János, Gyurkajula, Mezei Jula, Hamar Etelka
Kis Mari, N. N. Kovács Domokos, Buták János
Császár András, Gyárfás Ferenc. N. N. Más. N. NN. N. Budai József, Gelei Dénezs, Gyárfás Dénesiti Badola Mari, Vetési Roza, E<y valaki. Ko-

vács János P.oc Mari, Váncsa Anna, N. *N. Csíki
Andrásné, N. N. Györgybiró Derenc, if. Jakoksi
Józsefné. 20—20 kr. Kosa László N. N. Kis József
N. N. N. N. Szabó Mózes Kiss Mózes Bedő Mihály, Bedő Balázs Dintos József Nagy György
Bot Annaa, Szilágyi Anna, Kiss György Kovács
Jánosné, N. N. Ferenci Ferencné, Kádár Boldizsár, 10—10 kr. N. N. Páljános Tánáor, Páljános
Róza, Fülöp Jánosné, 5—5 kr, Összesen bevétel
57 frt. 22 kr. és egy darab cs. kir arauy. Kiadás
40 frt. 70 kr. tiszta jövedelem ló frt. 52 kr. és 1
drb. cs. kir. arany. A fenn elő sorolt adakozók
fogadják az ügy érdekében tett szives adakozá; a
ikért hálásköszönetünket. A rendező bizottság

Umrath k társa Prágában,

gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel,
nagy munkaképesség és tiszta cséplés által
előnyösen ismert specialitásaikat :
—

-

Kézi- és vonó erőre berendezett

cséplő gépekben,

1—8 ló- vagy ököreröre berendezve, szállítható vagy álló minőségben. Továbbá különa bécsi cs. kir. nyilvános böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű

Érték- és váltó-árfolyam
tőzsdén május 23.

Magyar aranyjáradék
95-10
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
„
„
II.
H9-25
„
keleti vasút n . kibocs. államkötv.
86" —
„
"
„
1876. évi államkötv. 73.75
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
87.—
„ földtehermentesitési kötvény . . .
85.25
Magyar hitelbank
354-35
Ezüst
—-—
Cs. kir. arany
5.52
Napoleond'or
9.36
Német birodalmi márka
57-7°
London
_. . . • • . .
11735
Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
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Felhívás a Hamburg városa által garanti
jrozottnagy pénz-lotteria nyerő chance-aiban való
|részvételre, a melyben

Tisztító-malmokat, szecskavágókat, daramalmokat stb

Illustrált árjegyzékeket minden ny elven
Ibérmentesen küldünk. ~"í|58i
7—

A arcszín fiatal üdesége !
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgvek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle

SAVON RAVISANTE

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
]j^* A h a t á s b i z t o s í t t a t i k .
— Egy darab ára 50 kr. —

8 milliót meghaladó 200.000 márka

'biztosan nyerhető. Ezen előnyös pénz-lotteria
86.000 sorsjegyből áll, nyereményei a következők: t. i. Legnagyobb nyeremény400.000 márka
Jutalom 250.000 márka
1 nye c.nény á 150.000 inárka
I
«
á loo ooo márka
1
,
á 60.00.1 márka
1
«
á 50000 márna
2 ny e emény á 40 ooo márka
2
«
á 30 ooo márka
«
á 25 ooo márk 1
5
2
«
á 20 ooo inárka
12
»
á 15 ooo márka
1
«
á 1 2 ooo márka
10.ooo márka
24
á
8 ooo márka
5
2
,
a
6 ooo márki
5 001 márka
.
á
54

á

6 nyere
7'
«
2'7
«
2
,
2
«
53>
673
o4°
«
65
;oo
«
24650
«
14.10
.
7"
«
73.10
7S50
„

á 4000 márka
á 3000 márka
•Á 2000 márka
á 150c márka
á 1200 márt a
á 1 ooo márka
á 500 márka
á 300 márk?
á 200 márta
á 150 márka
á 130 márka
á 124 m'rVa
á lüó in árka
á Q4 és 67 m
a 40 és 20 m

A nyeremények kevés hónap alatt 7 szakaszban jönnek húzás alá.
Az első húzás ideje jun. 11,esi'2-ik napjaira
törvényesenfmeg van állapítva s ebez
az egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 40 kr.
a fél eredeti sorsjegy ára csak
1 frt 70 kr.
a negyed eredeti sorsjegy ára csak
— 85 kr. I
Az államilag garantirozott eredeti sor-jegy:
(nem tiltott Ígérvények) az összeg bérmentes 1
beküldése után a legtávolibb vidékekre azonnal
elküldetnek.
Minden résztvevő eredeti sorsjegye melletti
az állami címerrel e'látott eredeti tervet s a húzás megtörténte után az állami huzásjegyzéket
felszólítás nélkül azonnal megkapja.
A nyereménypénzek az illetőknek általam
pontosan és legszigorúbb titoktartás mellett küldetnek el.
a a j r Megrendelések egyszerűen postautalvány4—6
nyal eszközölhetők.
Megbízásokkal |a közel | e v f l j u n , , é s I 2 . i k
húzásra méltóztassanak H e q - s c h e r Sámuel bankár és v-üzlet-tulajdonoslioz fordulni Hamburgba.

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód

Ravissante
Dr. LEJOSSE-tól Párisban.
Ezen világhírű börtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására.
A. RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hűsítő és felüditőleg hat s gyöngéd y
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig
Budapesten valódi minőségben kapható .
Török József gyógyszerész urnái királyuteza
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Otves L'ál és
lletegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldési raktár: Schwaro Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 40—50

BIRO GYULA Brassóban

ajánlja a t közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt

uh é§ Mimit mun
RAKTÁRÁT.
Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások is a
lehető legolesóbban és leggyorsabb m eszközöltetnek,

Raktár: Nagyutca 501 szám.

